PEMERIKSAAN

COVID-19

DI LEMBAGA EIJKMAN

Apa itu penyakit COVID-19?
COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan
oleh virus severe acute respiratory syndrome
coronavirus (SARS-CoV-2) pada manusia

Gejala infeksi COVID-19
38 C

Demam

Batuk

Sesak Nafas

Pneumonia

Referensi
h ps://www.cdc.gov/coronavirus/index.html
h ps://www.who.int/health-topics/coronavirus

Apa yang dapat dilakukan jika mengalami gejala COVID-19?
• Segera datangi Fasilitas Pelayanan Kesehatan jika memiliki
gejala infeksi SARS-CoV-2
• Tenaga kesehatan akan meminta kesediaan penderita
untuk pendeteksian SARS-CoV-2 dalam sampel usapan
saluran pernafasan
SARS-CoV-2 dapat dideteksi di Lembaga Biologi
Molekular Eijkman (LBME) ?
• SARS-CoV-2 dapat dideteksi pada usap saluran pernafasan
atas pada penderita yang memiliki gejala demam yang
disertai dengan salah satu atau lebih gejala berikut: batuk
dan/atau pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas dan/atau
pneumonia. Deteksi SARS-CoV-2 akan dilakukan secara
molekular (qRT-PCR)

Prosedur Pemeriksaan COVID-19 di LBM Eijkman
1. Menghubungi LBME jika ada kasus
terduga penyakit COVID-19
• LBME akan mengirimkan SOP cara
pengambilan spesimen *
2. Pengambilan spesimen/sampel Pasien
dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes) dan pengiriman ke LBME
• Usapan saluran pernafasan atas (NP dan
OP) dalam VTM pada pasien terduga
terinfeksi SARS-CoV-2 dikoleksi saat
pasien terduga mengalami gejala
o
• Spesimen dikirim dengan ice gel (4 C)
dalam waktu kurang dari 24 jam setelah
pengambilan spesimen
• Melampirkan dokumen (bu r #3) saat
pengiriman

3. Melengkapi dokumen pendukung
• Surat pengantar permintaan untuk pemeriksaan
SARS-CoV-2 (rujukan dokter)
• Pengisian formulir Permintaan Uji Laboratorium untuk
Deteksi Virus (data klinis) dari LBME
• Pengisian lembar persetujuan pasien
4. Hasil Pemeriksaan
Hasil pemeriksaan akan dijaga kerahasiaannya dan
hanya diberikan kepada pihak yang berwenang

Informasi lebih lanjut:
Pusat Informasi COVID-19
Lembaga Biologi Molekuler Eijkman
* : Prosedur baku pengambilan dan pengiriman spesimen
klinis pasien terduga terinfeksi SARS-CoV-2 akan dikirimkan
oleh LBME bersamaan dengan formulir Permintaan Uji
Laboratorium untuk Deteksi Virus
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